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Rio de Janeiro
A cidade que acolheu a família real portuguesa, em

1808, estava para as rotas marítimas transoceânicas como
o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje para os
vôos intercontinentais. Era uma espécie de esquina do
mundo, na qual praticamente todos os navios que partiam
da Europa e dos Estados Unidos paravam antes de seguir
para a Ásia, a África e as terras recém-descobertas do
Pacífico Sul. Protegidas do vento e das tempestades pe-
las montanhas, as águas calmas da Baía de Guanabara
serviam como abrigo ideal para reparo das embarcações e
reabastecimento de água potável, charque, açúcar, cacha-
ça, tabaco e lenha.[...]

Era uma escala fundamental nas longas e demoradas
navegações ao redor do mundo. No começo do século XIX,
uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro durava entre
55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo, na África do
Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a Índia, de 105 a 150
dias. Para a China, 120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70
a 90 dias. A importância estratégica do Rio de Janeiro
para essas rotas era tão grande que, após a vinda da
família real ao Brasil, a cidade tornou-se sede do quartel-
general da Marinha Britânica na América do Sul. [...]

Para os tripulantes e passageiros, a chegada ao Rio
de Janeiro, em meio a uma viagem perigosa e monótona,
era sempre um evento agradável e surpreendente. Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza, à
imponência das montanhas e à vegetação espetacular
dominando tudo. Ao passar pelo Rio de Janeiro a bordo
do navio Beagle, em abril de 1832, o naturalista inglês
Charles Darwin, pai da teoria da evolução e da seleção
das espécies, usaria uma inacreditável seqüência de ad-
jetivos para descrever o que tinha diante dos olhos: “Su-
blime, pitoresca, cores intensas, predomínio do tom azul,
grandes plantações de cana-de-açúcar e café, véu natu-
ral de mimosas, florestas parecidas, porém mais glorio-
sas do que aquelas nas gravuras, raios de sol, plantas
parasitas, bananas, grandes folhas, sol mormacento. Tudo
quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas. Muita água
[...], as margens cheias de árvores e lindas flores”.

Laurentino Gomes
 1808:  como uma rainha louca, um príncipe medroso e

uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história
de Portugal e do Brasil. SP:Editora Planeta do Brasil, 2007

01. O primeiro parágrafo do texto tem a finalidade de
apresentar:
A) a cidade vista como local de repouso para

navegantes de terras distantes que aqui chega-
vam cansados

B) a cidade e sua importância no conserto e carre-
gamento dos navios que  buscavam terras a se-
rem descobertas

C) a cidade idealizada para a vinda da família real
pelo ponto de vista estratégico

D) a cidade pelo ponto de vista de sua importância
para a navegação marítima da época

02. “...praticamente todos os navios que partiam da
Europa e dos Estados Unidos paravam...”. O item
que contempla expressões utilizadas pelo autor que
justificam essa frase é:
A) águas calmas/evento surpreendente
B) esquina do mundo/escala fundamental
C) importância estratégica/grandiosidade da natureza
D) chegada ao Rio de Janeiro/navegações ao redor

do mundo

03. “A cidade [...], estava para as rotas marítimas
transoceânicas como o aeroporto de Frankfurt, na
Alemanha, está hoje para os vôos internacionais”.
Neste segmento, as duas orações estabelecem entre
si uma relação de:
A) proporcionalidade
B) conseqüência
C) concessão
D) comparação

04. O segundo parágrafo do texto, em relação ao pri-
meiro, apresenta-se como:
A) justificativa por ser o Rio ponto de escala nas

viagens intercontinentais
B) exemplificação das viagens marítimas intercon-

tinentais e de suas rotas
C) prerrogativa para a vinda da família real portu-

guesa ao Brasil em 1808
D) descrição da duração das rotas marítimas inter-

continentais à época

05. NÃO há termo que faça qualquer referência à cidade
do Rio de Janeiro em:
A) “...sede do quartel-general da Marinha Britânica

na América do Sul.”
B) “...que acolheu a família real portuguesa, em

1808,...”
C) “... em abril de 1832, o naturalista inglês Charles

Darwin...”
D) “...na qual praticamente todos os navios que

partiam da Europa...”

06. “... como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha,
está hoje para os vôos intercontinentais.” O advér-
bio destacado tem sua localização e inferência em
função:
A) de qualquer momento em que o texto seja lido
B) do tempo em que foi escrito o texto
C) de comparação com textos escritos futuramente
D) da releitura de textos escritos anteriormente

07. O termo protegidas, no primeiro parágrafo, liga-se
diretamente a:
A) embarcações
B) montanhas
C) terras
D) águas
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08. A percepção visual da cidade do Rio de Janeiro tem
relação imediata, no texto, com:
A) os relatos feitos por integrantes da Marinha Bri-

tânica
B) o relato sobre a localização da Baía de Guanbara
C) o relato feito por Charles Darwin
D) o relato sobre a vinda da família real portuguesa

09. “A cidade que acolheu a família real...” ;o conectivo
QUE exerce idêntico papel sintático em:
A) Era a distância tão grande que parecia intermi-

nável aos navegantes.
B) É certo que a presença da família real trouxe

imponência ao porto do Rio.
C) Todos esperavam que a família real portuguesa

desembarcasse no Rio.
D) Os navios que partiam de outros continentes aqui

aportavam.

10. São acentuadas pela mesma razão:
A) Ásia / espécies
B) água / vôos
C) árvores / inacreditável
D) potável / véu

11. “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes borbole-
tas.”; a afirmação correta sobre essa frase é:
A) a frase encontra-se na voz passiva
B) o verbo encontra-se implícito
C) o sujeito da frase está indeterminado
D) exceto está sintaticamente ligado a brilhantes

12. “... na qual praticamente todos os navios...”; a ex-
pressão em destaque pode ser substituída, sem pre-
juízo do sentido na frase por:
A) em que
B) a qual
C) que
D) pela qual

13. No segmento “véu natural de mimosas”, o valor se-
mântico da preposição sublinhada repete-se em:
A) “...antes de seguir viagem para a Ásia, a África...”
B) “...aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje...”
C) “...uma inacreditável seqüência de adjetivos...”
D) “....120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias.”

14. Ocorre acento grave indicativo da crase em “Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza...”.
A crase torna-se obrigatória, por motivo gramatical
idêntico ao desse segmento, em:
A) Feita às pressas, a viagem de carro foi cansativa.
B) Às dez horas, todos estavam esperando no porto.
C) O deslumbramento aumentou devido à paisagem.
D) Todos aspiravam à viagem ao Rio de Janeiro.

15. O segmento “...após a vinda da família real ao Bra-
sil...” estabelece, em relação ao restante do perío-
do, uma indicação de:
A) condição
B) causa
C) tempo
D) proporção

16. “Era uma espécie de esquina do mundo...” / “Era
uma escala fundamental nas longas ...” . O sujeito
implícito dessas duas orações é:
A) a Baía de Guanabara
B) a cidade
C) a família real portuguesa
D) a chegada

17. Em “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes bor-
boletas.” A palavra exceto pode ser substituída, sem
modificação de significado, por:
A) salvo
B) contanto que
C) ainda que
D) mesmo

18. “...estava para as rotas transoceânicas...”. O pro-
cesso de formação do termo sublinhado é o mesmo
que ocorre em:
A) recém-descobertas
B) mormacento
C) imponência
D) reabastecimento

19. Charque é palavra grafada com CH. O item que NÃO
está corretamente grafado quanto ao emprego do CH é:
A) clichê
B) desleichado
C) capuchinho
D) chamariz

20. “ ...uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro dura-
va entre 55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo,
na África do Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a
Índia, de 105 a 150 dias. Para a China, 120 a 180
dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias”; no contexto,
as expressões em negrito atuam como:
A) argumentos que justificam a vinda da família real

para o Brasil
B) conseqüências de uma navegação perigosa e

monótona
C) elementos que ratificam a escala no porto do

Rio de Janeiro
D) desvantagens da navegação marítima em rela-

ção à aérea
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em função do inquérito tuberculínico, a enfermeira
orientou a equipe sobre os procedimentos que se-
rão realizados. Com respeito à execução do teste,
ela informou que a tuberculina deve ser aplicada por
via intradérmica, na seguinte área do corpo:
A) parte inferior da inserção do músculo deltóide

direito
B) terço médio da face interna do antebraço esquerdo
C) linha mediana da face anterior do antebraço es-

querdo
D) face anterior da linha mediana do braço esquerdo

22. A prova do laço insere-se no exame clínico para di-
agnóstico de dengue hemorrágico. Essa prova é
considerada positiva quando, num espaço circuns-
crito em torno de 2,3 cm3 a quantidade de petéquias
for igual ou superior a:
A) 20
B) 10
C) 15
D) 18

23. Ao desenvolver ações de educação em saúde para
os trabalhadores em relação à prevenção da infec-
ção pelo HIV, a enfermeira abordou o uso correto do
preservativo. Ela enfatizou que, quando há necessi-
dade de lubrificá-lo, o produto deve ser de base:
A) oleosa
B) cremosa
C) gordurosa
D) aquosa

24. Um trabalhador que ficou exposto à temperatura ele-
vada foi atendido no serviço de saúde da empresa. A
enfermeira optou pelo processo físico de radiação
para acelerar a perda de calor corporal, adotando a
seguinte conduta:
A) ligou um ventilador, posicionando-o próximo ao

leito
B) preparou compressas frias, aplicando-as nas

regiões inguinais e axilares
C) removeu o excesso de roupas e o lençol prote-

tor que o cobria
D) aumentou a circulação de ar na sala de repouso,

abrindo portas e janelas

25. O senhor J.P.S. informou apresentar extravasamento
de urina toda vez que levanta objetos pesados. A
enfermeira registrou a queixa como incontinência
urinária do tipo:
A) de esforço
B) reflexa
C) de urgência
D) funcional

26. Uma trabalhadora apresentou aumento súbito da
pressão arterial, não associado a quadro clínico agu-
do, como obnubilação, vômito e dispnéia. Por não
configurar risco de vida imediato, essa situação ca-
racteriza uma crise hipertensiva do tipo:

A) de emergência

B) de urgência

C) controlada

D) pontual

27. Para verificar a freqüência e as características do
pulso nos membros superiores, é necessário palpar,
entre outras, a seguinte artéria:

A) poplítea

B) pediosa

C) braquial

D) temporal

28. Um trabalhador será liberado do atendimento no
serviço de saúde da empresa ao término da infusão
venosa de 100 ml de soro, que será administrado
com um fluxo de 13 gotas/min. Considerando-se que
a infusão do soro iniciou às 13 horas, ele poderá ser
liberado a partir do seguinte horário:

A) 14 h 20 min

B) 16 h 05 min

C) 13 h 45 min

D) 15 h 35 min

29. Constituem sinais e sintomas sugestivos de den-
gue hemorrágico, entre outros:

A) hipertensão arterial, vômitos em jato, pulso
filiforme e poliúria

B) hipotensão postural, pele quente e seca, oligúria
e bradicardia

C) dor abdominal intensa, hipotensão arterial,
taquicardia e hematomas

D) hipertensão súbita, hipertermia, sudorese e
bradipnéia

30. Ao promover o treinamento da equipe de enfermagem
para a colocação de ataduras, a enfermeira orientou
que, nas partes cilíndricas e redondas do corpo, os
tipos de voltas recomendadas são, respectivamente:

A) circular e espiral reversa

B) em oito e espiral

C) em T e circular

D) espiral e recorrente
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31. Quanto ao Equipamento de Proteção Individual (EPI),
cabe ao empregador fornecer ao trabalhador o equi-
pamento aprovado por:
A) órgão nacional competente em saúde no trabalho
B) órgão nacional competente em segurança e saú-

de no trabalho
C) órgãos nacionais e internacionais competentes

em segurança e saúde no trabalho
D) órgãos nacionais e internacionais competentes

em saúde no trabalho

32. Um trabalhador intoxicado por uma substância quí-
mica apresenta, em seu organismo, efeitos
hepatotóxicos. Esses efeitos são do tipo:
A) organototóxicos
B) imunotóxicos
C) mutagênicos
D) teratogênico

33. Trabalhador acidentado apresenta uma ferida incisa
limpa no antebraço direito. A lesão deverá ser cuida-
da com instrumental de curativo que tenha sido:
A) desinfectado
B) esterilizado
C) lavado
D) lubrificado

34. Os fatores de risco para doença coronariana que
podem ser modificados em um indivíduo são:
A) tabagismo e sexo masculino
B) hipertensão arterial e idade avançada
C) sedentarismo e diabetes mellitus
D) colesterol elevado e obesidade

35. Um trabalhador foi vítima de traumatismo de cabe-
ça. Há suspeita de hipertensão intracraniana, uma
vez que ele apresenta:
A) taquicardia e midríase
B) hipertensão arterial e anisocoria
C) vômito e dispnéia
D) bradicardia e apnéia

36. O Enfermeiro do Trabalho é acionado para o atendi-
mento de um trabalhador que apresenta parada
cárdio respiratória. A reanimação com o desfibrilador
automático (DEA) deve ser efetuada após:
A) um minuto ou três ciclos de ressucitação cardior-

respiratória
B) três minutos ou sete ciclos de ressucitação car-

diorrespiratória
C) dois minutos ou cinco ciclos de ressucitação

cardiorrespiratória
D) quatro minutos ou nove ciclos de ressucitação

cardiorrespiratória

37. Na programação de convocação dos exames perió-
dicos de saúde dos trabalhadores que não possu-
em agravamento de doença ocupacional e se en-
contram entre dezoito e quarenta e cinco anos de
idade, deve-se estabelecer a seguinte periodicidade
de comparecimento:
A) bianual
B) trimestral
C) semestral
D) anual

38. O ambiente de trabalho que apresenta inexistência
de risco à saúde do trabalhador, caracterizada atra-
vés de avaliação pericial por órgão competente, está:
A) aumentando a insalubridade
B) diminuindo a insalubridade
C) eliminando a insalubridade
D) multiplicando a insalubridade

39. Segundo a Lei do Exercício Profissional, o Enfer-
meiro exerce todas as atividades de enfermagem,
cabendo-lhe, como integrante da equipe de saúde, a:
A) direção do órgão de enfermagem
B) organização e a direção dos serviços de enfer-

magem
C) prescrição da assistência de enfermagem
D) prevenção e o controle sistemático de infecção

hospitalar

40. A administração da qualidade em saúde compreen-
de os processos de planejamento, o controle e a
melhoria da qualidade. Esse conjunto é chamado
por Juran de:
A) estratégia
B) trilogia
C) metodologia
D) sistemática

41. Se um trabalhador registrado, com carteira assina-
da, sofrer um acidente de trabalho, segundo a Polí-
tica Nacional de Saúde do Trabalhador, após o aci-
dente ele tem direito à garantia do seu posto de tra-
balho por:
A) 12 meses
B) 8 meses
C) 06 meses
D) 03 meses

42. As orientações realizadas na consulta de enferma-
gem sobre a diminuição dos fatores de risco para
prevenção da hipertensão arterial, são as que se
relacionam com:
A) realização de exames de análise clínica
B) verificação periódica da pressão arterial
C) hábitos saudáveis de vida
D) aquisição de medicamentos gratuitos
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43. Na avaliação dos trabalhadores que estão expostos
a aerodispersóides fibrogênicos e não-fibrogênicos,
é obrigatória a realização dos seguintes exames:
A) telerradiografia de tórax e dinamometria
B) espirometria e audiometria
C) telerradiografia de tórax e espirometria
D) audiometria e dinamometria

44. O Enfermeiro do Trabalho, ao receber um trabalha-
dor portador de tuberculose, deverá preencher a fi-
cha de notificação compulsória do:
A) SISVAN
B) SINAN
C) SIGAB
D) SIVAN

45. Segundo a Organização Internacional do Trabalho,
o salário do empregado acidentado, incluindo os
encargos sociais, deve ser multiplicado pelo míni-
mo de quatro vezes. Isso significa que cada aciden-
tado custa a mais para a empresa:
A) duas vezes o seu salário
B) cinco vezes o seu salário
C) três vezes o seu salário
D) quatro vezes o seu salário

46. Um trabalhador que transporte manualmente resí-
duos de saúde sem a utilização de luvas poderá ter
um acidente de causa:
A) imprevista
B) prevista
C) sugestiva
D) conclusiva

47. O detergente é uma substância química de uso fre-
qüente na limpeza de locais de trabalho, podendo
causar lesão do tipo:
A) irritativa
B) escoriação
C) sensibilização
D) cumulativa

48. A esposa de um trabalhador avisa ao Enfermeiro do
Trabalho da empresa em que ele desenvolve suas
atividades laborativas que seu marido sofreu um aci-
dente de trajeto. O prazo para a comunicação do
acidente de trabalho ao Instituto Nacional de Segu-
ro Social (INSS) é de:
A) 12 horas
B) 36 horas
C) 24 horas
D) 48 horas

49. Um trabalhador foi intoxicado por ácido clorídrico.
Os efeitos causados no seu organismo devem ser
investigados por meio de estudo do tipo:
A) invasivo
B) prospectivo
C) retrospectivo
D) alternativo

50. A propriedade potencial que as substâncias têm de
trazer maior ou menor perturbação no organismo
recebe o nome de:
A) toxicidade
B) intoxicação
C) agente tóxico
D) tóxico-infecção

51. Um trabalhador cai da própria altura dentro de um
tambor de tinta, sofrendo uma intoxicação do tipo:
A) ambiental
B) profissional
C) doméstica
D) farmacodependente

52. A dermatose ocupacional que se caracteriza por
erupção eritematosa macerada em áreas de atrito e
que ocorre com maior freqüência em trabalhadores
obesos e com sudorese excessiva é denominada:
A) miliária
B) eritema
C) intertrigo
D) urticária

53. A sensação de cansaço mesmo após o sono, a sus-
ceptibilidade psíquica e a tendência à depressão
representam sintomas da fadiga:
A) fisiológica
B) crônica
C) patológica
D) aguda

54. Na limpeza dos sanitários de uma empresa, colo-
cou-se desinfetante aerosol em excesso. Isso oca-
sionou uma intoxicação por via:
A) digestiva
B) cutânea
C) parenteral
D) pulmonar

55. A empresa contratou um ergonomista com o obje-
tivo de:
A) humanizar o trabalho
B) diminuir a carga de trabalho
C) selecionar o trabalho
D) aglutinar o trabalho
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56. Quando o trabalhador está realizando suas ativida-
des laborativas na posição sentada, podemos dizer
que a realização da antropometria é do tipo:

A) dinâmica

B) alternativa

C) estática

D) contínua

57. Além de se conhecer a sua história profissional, é
fundamental para o diagnóstico das pneumoconio-
ses, que o trabalhador realize o seguinte exame:

A) laboratorial

B) radiológico

C) físico

D) respiratório

58. O histórico laboral do trabalhador, que reúne, entre
outras informações, dados administrativos, regis-
tros ambientais e resultados de monitoração bioló-
gica, durante todo o período em que ele desenvol-
veu suas atividades, constitui-se em um documen-
to cuja sigla é:

A) PCMSO

B) PCMAT

C) PPRA

D) PPP

59. Ao participar do gerenciamento de risco de determi-
nado setor da empresa, o Enfermeiro do Trabalho
estará atuando no:

A) PGRSS

B) PPP

C) PCMSO

D) PGR

60. Conforme a RDC nº 306/04 da ANVISA, o documen-
to Plano de Gerenciamento de Resíduos de Servi-
ços de Saúde (PGRSS) deve apresentar, na sua pri-
meira etapa:

A) dados gerais do estabelecimento

B) tipos de resíduos gerados

C) caracterização do estabelecimento

D) informações sobre a coleta e transporte externo


